
Aktueel
Jubileum… 30 jaar VLOK!

Het is 1983… Een aantal 
eigenaren van klussenbedrijven 
richt gezamenlijk de VLOK op. 
Doel: een vereniging van, voor 
én door klussenbedrijven. Om 
samen sterk te staan.
In 30 jaar is de VLOK uitgegroeid 
tot dé branchevereniging voor 
klussenbedrijven en is het een gewaardeerde 
gesprekspartner als het gaat over 
ontwikkelingen in de sector. 
Het is 2013… De VLOK heeft veel bereikt. 
Maar het is geen tijd om achterover te 
leunen. De VLOK wil haar dienstverlening 
aan de leden steeds verder verbeteren: 
vakmanschap, kwaliteit, hulp en 
ondersteuning en – een belangrijk punt – 
permanente scholing bevorderen.

De VLOK wil haar jubileum vieren met een 
AGENDA. Een nuttig naslagwerk met tips 
over hoe om te gaan met klanten, over de 
VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden en over 
geschillen.
Het bestuur van de VLOK wil graag met alle 
partijen in de sector in dialoog zijn en blijven en 
hoopt dat deze agenda daaraan een bijdrage 
levert. Op naar een voorspoedig 2013!

Partners in Vakmanschap en Zekerheid:
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VLOK-leden kunnen ook voor de privésituatie 
onder gunstige voorwaarden verzekeringen 
afsluiten, dankzij de overeenkomst van de 
VLOK met Meeùs. 
Voor bijna alle verzekeringen van de VLOK 
blijven de premies in 2013 ongewijzigd. Helaas 
is de VLOK-Ongevallenverzekering door 
de verzekeraar opgezegd. Dankzij Meeùs is 
er een nieuwe verzekeraar bereid gevonden 
die de verzekerde bedragen afdekt tegen een 
weliswaar iets hogere premie van € 22,15 
(was € 13,50). De huidige verzekeraar vraagt 
€ 31,00. De leden stemmen in met de nieuwe 
verzekeraar.

…Verhurend Nederland
24uur Rental biedt klussenbedrijven de 
mogelijkheid zonder borg materieel te huren. 
Meerdere verhuurbedrijven nemen deel aan 
dit initiatief, dat hen de zekerheid biedt van 
betaling en dankzij screening van klanten (zoals 
klussenbedrijven) diefstal en fraude tegen gaat. 
De VLOK gaat bekijken of er voordelen te 
behalen zijn met de VLOK-ledenpas.
De verhuurbranche heeft een zwarte lijst met 
16.000 (!) onbetrouwbare bedrijven. Om 
incassoproblemen vóór te zijn, gaat de VLOK 
onderzoeken of ook hier voordelen voor de 
leden haalbaar zijn, bijvoorbeeld in relatie tot 
de DAS-Incassodienst van de VLOK.

…Geschillencommissie
In 2011 zijn de kosten van de Stichting 

De VLOK is de afgelopen bijna dertig 
jaar door de overheid erkend als dé 
branchevereniging van klussenbedrijven. 
Daarom wordt in de statuten de 
naam van de VLOK van “Vereniging 
van klussenbedrijven” gewijzigd in 
“Branchevereniging voor klussenbedrijven”.  
De “VLOK” zal daarnaast als woordmerk 
gehanteerd worden.

VLOK Algemene 
Ledenvergadering… 
Door moeilijke tijden heen
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Kennisoverdracht en netwerken in 
een laagdrempelige en inspirerende 
omgeving, dat is de scope van het 
Vakman Event. Op 24 en 25 oktober 
is de Jaarbeurs in Utrecht vol met 
workshops, productdemonstraties en 
inhoudelijke presentaties.
VLOK-secretaris Kees Huisman 
presenteert ‘Overeenkomsten 
sluiten’. Hoe doe je dat elke dag? 
Alles vastleggen of zomaar even 

tussen ‘neus en lippen’ door? Kees licht toe dat je als 
klussenbedrijf alles gedetailleerd moet vastleggen 
om later problemen met de klant te voorkomen. De 
offerte is daarvoor een uitstekend instrument. Doe je 
dat niet, dan betaal je op termijn geld, leergeld. En dat 
is jammer…

En de winnaar is…
Vlok-lid Timmerbedrijf E. van Spellen wint de prijs 
voor het mooiste renovatieproject 2012.
“Een kroon op mijn werk”, aldus Erik van Spellen 
die voor de Ouderenzorg ’t Boerenerf in Emmeloord 
een grote renovatieklus heeft uitgevoerd. Erik: “We 
hebben van een oude boerderij een hoogwaardige, luxe 
ouderenvoorziening gemaakt, beneden de dagopvang 
en boven zes appartementen.” De kwaliteit van het 
werk viel op. 
Tijdens de verkiezing ‘Vakman van het Jaar’ van 
Werkspot.nl. werd Erik eerste in de categorie ‘Mooiste 
renovatieproject 2012’. Ook de VLOK is trots op Erik, 
die sinds 2002 lid is van onze brancheorganisatie. 
“Klanten vinden het prettig als er een sterke 
organisatie betrokken is bij je klussenbedrijf. Het geeft 
de klant zekerheid”, aldus een terecht trotse winnaar. 
Aanstaande kerstperiode zit Erik met zijn vrouw in 
Noord-Lapland te genieten van het noorderlicht, de 
prijs van Velux. VLOK-voorzitter Gerard Oltmans 
feliciteert Erik, die over 2013 geen bijdrage hoeft te 
betalen. Een blijk van waardering.
Erik ook feliciteren? erik@timmerbedrijfvanspellen.nl

Herstel
Juist in moeilijke tijden is het zaak dat de 
VLOK zijn positie als dé brancheorganisatie 
voor het klussenbedrijf blijft uitdragen. 
Het bestuur is daarom druk bezig met een 
heroriëntatie op de nabije toekomst: hoe 
loodsen we de VLOK en de branche door deze 
economisch moeilijke periode heen?
Een aantal posten passeert de revue: 
In 2013 verhoogt de VLOK de contributie met 
10 euro naar 285 euro;
Nieuwe leden betalen een borgstelling van 350 
euro, renteloos door het bestuur te beheren;  
De contributie aan het Platform Zelfstandig 
Ondernemen wordt verlaagd naar 4.000 euro;
De afboeking op de nakomingsgarantie wordt 
beperkt tot 50.000 euro;
Het bestuur wil in beginsel de bijdrage aan 
de Geschillencommissie (SGC) beperken tot 
60.000 euro;
Deelname aan beurzen en 
voorlichtingactiviteiten wordt beperkt.
De leden van de VLOK hebben begrip voor de 
actuele situatie en steunen unaniem de aanpak 
van het bestuur om uit deze zorgelijke positie 
te raken.

De VLOK en…
…Verzekeringen
Verzekeringsbedrijf Meeùs heeft voor de 
VLOK een nieuwe website ontwikkeld. 
VLOK-leden kunnen makkelijker een keuze 
maken: wat verzeker ik wel en wat niet? 

Geschillencommissie Consumentenzaken 
(SGC) voor de VLOK fors overschreden. 
Dat heeft geleid tot indringend overleg met 
de SGC en met de consumentenorganisaties 
(Consumentenbond en Vereniging Eigen 
Huis). Incasso wordt steeds moeilijker omdat 
bedrijven een beroep kunnen doen op de 
wettelijke schuldsanering. Hierdoor zijn 
de bedragen voor de nakomingsgaranties 
onverwachts opgelopen. De VLOK heeft 
besloten de samenwerking met de SGC op 
te zeggen per 1 januari 2014, tenzij de SGC 
de VLOK-bijdrage houdt op 60.000 euro 
(zie boven). Als de onderhandelingen geen 
positief resultaat opleveren, zal het bestuur een 
gelijkwaardig alternatief uitwerken.

…Statuten en Huishoudelijk Reglement
De VLOK biedt oud-leden een ‘geassocieerd 
lidmaatschap’ aan. Hierdoor kunnen oud-
leden privé gebruik maken van de voordelen 
van de Meeùs-verzekeringen. Ook is de rol 
van de externe accountant nu in de statuten 
verankerd. De belangrijkste aanvullingen in 
het Huishoudelijk Reglement vloeien voort 
uit de nieuwe indeling van de verschillende 
soorten leden en de daarbij behorende 
lidmaatschapsvoorwaarden. Op 17 december 
2012 zal in Lieren een extra ledenvergadering 
worden georganiseerd om via stemming de 
statutenwijziging formeel te bekrachtigen.

…Platform Zelfstandige Ondernemers
De VLOK heeft via het PZO met succes 
gelobbyd tegen de wijziging in de Arbowet (01-

07-2012). De poging van de vakorganisaties 
en de aannemers om zzp’ers onder de 
(werknemers-)bepalingen te laten vallen, zijn 
verijdeld. De VLOK heeft aangetoond dat 
een zelfstandige die alleen werkt, een eigen 
zelfstandige verantwoordelijkheid heeft. Werkt 
deze zelfstandige op een bouwplaats naast 
werknemers, dan zijn de regels veranderd. De 
VLOK laat dit laatste punt nader onderzoeken 
door een stagiaire van HBO Utrecht. In januari 
2013 zal zij de resultaten presenteren aan het 
VLOK-bestuur.

…Voorlichting en promotie
De VLOK nodigt leerlingen in het 
beroepsonderwijs uit nader kennis te maken 
met het werk van de VLOK. Afgelopen zomer 
is met veel succes deelgenomen aan de Libelle 
Zomerweek. Dit heeft geleid tot een groter 
bezoek aan de website. De VLOK was ook 
aanwezig tijdens manifestaties in Gorinchem en 
Hardenberg. Het VLOK-Kwaliteitsprogramma 
‘Vakmanschap en Zekerheid’ is tijdens 
meerdere regiobijeenkomsten toegelicht.

…Consumentenbond en VEH
De VLOK verlaagt de nakomingsgarantie 
naar 5.000 euro voor consumenten, tenzij een 
consument lid is van de Consumentenbond 
en/of Vereniging Eigen Huis. Dan blijft de 
nakomingsgarantie 10.000 euro. De VLOK 
erkent het belang van deze organisaties 
om consumenten te wijzen op erkende 
klussenbedrijven.

…Agenda 30 jaar VLOK
In december ontvangen alle VLOK-leden 
en -relaties een fraaie ringbandagenda met 
daarin allerlei tips hoe om te gaan met klanten, 
de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden en de 
Geschillencommissie.

De VLOK heeft 2013 scherp in het vizier en 
heeft zich vast voorgenomen de sector door de 
huidige moeilijke tijden heen te loodsen.

We zien tijdens de Algemene Leden vergadering (ALV) op 5 november in Bunnik best 
wel bezorgde gezichten. De huidige laagconjunctuur heeft e� ect op de omzet van 
klussenbedrijven en dat merkt ook de VLOK. Het aantal leden is gedaald en er zijn 
gaten in de VLOK-exploitatie gevallen. 
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